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Especialistas advertem que professores precisam saber usar recursos

Semtreinamento,atecnologiaé inútil

Com a invasão da tecnologia nos colégios particulares, aluno usa controle remoto e professor ensina em tela

VIDA&

Especialistas em educação ad-
vertem que lousas digitais, lap-
tops, computadores de mão e
provasonlinepodemserpedago-
gicamenteinúteisseosprofesso-
res não estiverem devidamente
treinados.
A professora Silvia Fich-
mann, uma das coordenadoras
da Escola do Futuro (núcleo da
USPdedicado àpesquisa de no-
vas tecnologias educacionais),
dizquehácolégiosqueinvestem
em tecnologia mais de olho no
marketingdoquenaaprendiza-
gem.“Nãoadiantagastardinhei-
roseoequipamentoficaociosoe
nãocumpre a função.”
As lousas digitais, ela explica,
nãopodemserusadascomome-
ros projetores. Os professores
precisam saber como interagir

com a nova ferramenta e fazer
com que seus alunos façam o
mesmo.“Seforusaralousadigi-
tal só por usar, émais fácil colo-
car uma televisão de 29 polega-
das na sala de aula.” Silvia cita
estudos americanos que esti-
mamque,paracadaUS$1aplica-
doemtecnologia, aescolapreci-
sa investir mais US$ 1,50 na ca-
pacitaçãodosprofessores.
Os profissionais precisam
também estar preparados para
uma mudança ainda mais radi-
cal,segundoLindaHarasim,pro-
fessora daEscola deComunica-
çãodaUniversidadeSimonFra-
ser,noCanadá.“Oparadigmaes-
támudandoporcausadastecno-
logias.Oprofessordeixadesero
centro da educação. Aprender
passa a ser o centro. Isso é bem

clarono ensino online.”
A mudança, porém, está res-
trita a uma parcela dos colégios
particulares. Segundo dados do
governo, existeapenasumcom-
putador para cada grupo de 170
alunos da rede pública. “E mui-

tosnãoestãonemsequernasala
de aula. São usados na adminis-
traçãodasescolas”,afirmaopre-
sidente da Associação Brasilei-
ra de Tecnologia Educacional,
João Roberto Moreira Alves.

Nãohádadossobrearedepriva-
da. Para ele, é longo o caminho
atéqueatecnologiasejarealida-
deplenanaeducaçãobrasileira.
Para ser percorrido, são neces-
sáriosmuitos investimentos.
Uma solução está no Fundo
de Universalização dos Servi-
ços de Telecomunicações
(Fust), caixa criadopelo gover-
noem2000.Apartirdacobran-
ça de 1% do faturamento das
operadorasde telefonia, jáacu-
mula R$ 4 bilhões. “Não é apli-
cadonacompradecomputado-
resparaasescolaspúblicaspor-
quefaltaregulamentação.Ogo-
vernopreferesegurarodinhei-
roparaajudarnosuperávitpri-
mário (economia para pagar os
juros dadívida pública)”, critica
Moreira Alves. ● R.W.

Escolasdecretamofimdalousa
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Mais informações no site
http://link.estadao.com.br

INTERAÇÃO–1-NocolégiodeSãoPaulo,osalunosusamcomputadoresportáteisnasaulasdeciências.2-Namesmaescola,controlesremotos
são distribuídos para verificar se os estudantes entenderama lição; o professor faz a pergunta e eles apertama resposta que julgamcorreta

Ricardo Westin

As provas já podem ser feitas
em casa, pela internet. Os pro-
fessores fazem a chamada com
computadoresdemão.Ascircu-
laresendereçadasaospais che-
gam pelo e-mail. O avanço da
revolução digital sobre as salas
de aula não poupa nemmesmo
aboaevelhacombinaçãodogiz
com o quadro-negro: as lousas
agora são digitais e interativas.
As novas tecnologias não se

limitam à casa ou ao trabalho.
Também os colégios – obvia-
mentecommais forçaos parti-
culares – têm se preocupado
em adotar as novidades. Aos
poucos,deixamdeencararare-
voluçãodigitalnaeducaçãoco-
mo um laboratório cheio de
computadores destinados a li-
ções de informática aplicada.
“Ascriançaseosadolescen-

tes de hoje sãonativos digitais.
Nasceramnomundodocompu-
tador, do celular. Ao contrário
de nós, que somos imigrantes
digitais. Se não nos adaptar-
mos, o diálogo com eles ficará
difícil”, afirmaoprofessorSér-
gioAméricoBoggio, umdosdi-
retores do Colégio Bandeiran-
tes, de São Paulo.
O avanço é tão rápido que

essaescolaaboliuoquadro-ne-
grode70%dassalas.Achama-
da lousa digital, vedete dos co-
légios hi-tech, ocupou seu lu-
gar. Parece um simples proje-
tor ligado a um computador.
Masésóaprimeira impressão.
Além de escrever, o professor
pode usar som e vídeo e aces-
sar a internet. E não precisa se
debruçar sobre o computador:
tudoéfeitodiretamentenalou-
sa, com canetas e apagadores
especiais.
Assim,numaauladegeogra-

fia que tem a Índia como tema,
o professor pode recorrer ao
mundialmente conhecidoGoo-
gleEarth(sitequetrazdetalha-
das fotosdetodooplanetatira-
das por satélite), exibir ima-
gens da capital do país, Nova
Délhi, e abrir a página do pri-
meiro-ministro indiano. Além
disso, a aula toda pode ser gra-
vadae jogadanapáginadocolé-
giona internet.Oalunoque fal-
tou não perde a lição.

FIM DA ABSTRAÇÃO
Isso,naavaliaçãodosprofissio-
nais da área, é uma vantagem
tanto para alunos como para
professores. “Acho umprivilé-
gio que eles pertençam a uma
geração com tantos recursos”,

dizSolangePerazza,coordena-
dora do Colégio Pentágono,
tambémemSãoPaulo. “Antes,
ascoisasvinhamdeumaforma
abstrata.Nóstínhamosdificul-
dade para aprender, elaborar
internamente determinados
assuntos.Hoje se aprendecom
muito mais facilidade. E nós,
professores, precisamos cor-
rer para acompanhar.”
O site de outro colégio pau-

listano, o Dante Alighieri, tem
um espaço para que se criem
blogs (páginas pessoais). Os
professores podem apresen-
tar conteúdos extras (como
links para reportagens de jor-
nais) e criar fóruns de discus-
são – uma sala de aula virtual.
Os alunos também criam suas
páginas. “Resgatamos a cola-
boração. Fugimos das ativida-
des solitárias, típicas da inter-
net”, explica Valdenice Mina-
tel, coordenadora de Tecnolo-
gia Educacional.
Nem as provas têm a mes-

ma cara. No Colégio Peretz,
em São Paulo, os alunos as re-
solvem pelo computador. Dis-

cursivas? É só imprimir pa-
ra a correção. Testes? Mais
fácilainda–amáquinacorri-
ge na hora, sem gasto de pa-
pelnemtrabalhoparaopro-
fessor. Para evitar a cola, a
internet fica bloqueada du-
rante o exame.
No Pentágono, algumas

provas podem ser resolvi-
das em casa, via internet.
“Os estudantes ficaram eu-
fóricosporquepoderiamco-
lar”, lembra a professora de
matemáticaYuriSano. “De-
pois entenderamqueoobje-
tivonão éanota.Quando re-
solvem as questões, mesmo
consultando o livro, estão
aprendendo. Nesse caso, a
provatambéméummomen-
to de estudo.”

PROGRAMA DE TV
Alguns colégios já estão de
olho na tecnologia que a fa-
culdadeFaenac,deSãoCae-
tano do Sul (SP), usa como
diário de classe. Cada um
dos 220 professores temum
computador de mão (han-
dheld), onde marca o nome
dos ausentes e as notas.Mé-
dias e faltas são calculadas
automaticamenteevão logo
para a internet – mais uma
vez sem gastar papel, sem
passar pelos digitadores da
secretaria.
Uma sala equipada com

lousa digital não sai porme-
nos de R$ 20mil. As escolas
esclarecemqueaparaferná-
lia é incorporada aos pou-
cos, para não assustar os
pais na hora da cobrança da
mensalidade.
Tanta novidade às vezes

espanta até os alunos. “Não
imaginava que poderia ha-
ver tanta coisanumasala de
aula”, diz Emília Arapenha,
de 18 anos, estudante doCo-
légio Bandeirantes, referin-
do-se aosmomentos emque
aturmarecebecontrolesre-
motos.
Diante da pergunta do

professor, em vez de o sabe-
tudo levantar a mão, todos
apertam a alternativa que
julgam correta. Um apare-
lho “apuraosvotos”, eopro-
fessor fica sabendo se o te-
ma foibemexplicado. “Aau-
la fica dinâmica. Até parece
gincana de TV”, ri Emília. ●
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RECURSOSDIGITAIS–Naaula de português, estudantes criamemseus computadores heróis quepodemser vistos por todaa classe quandoa professora toca na tela interativa

EDUCAÇÃO

Há colégios que
investem de olho
no marketing e
não no ensino
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As provas podem
ser corrigidas
diretamente pelo
computador
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